Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

27.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор

Татусько Андрiй Степанович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробниче акцiонерне товариство
"ВНДIкомпресормаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40020, Сумська обл., мiсто Суми, проспект Курський, будинок 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00220434
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 674-165 (0542) 674-179
6. Адреса електронної пошти
a.kisil@nicmas.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://old.vnii.com.ua/

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2019

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Жарков Павло Євгенович

н/в

0.001130

Зміст інформації:
25.04.2019 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче
акцiонерне товариство "ВНДIкомпресормаш" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство), вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Жаркова Павла Євгеновича. Повноваження посадової особи припинено у
зв'язку iз вимогою обслуговуючого банку - Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул.
Лєскова, буд. № 9, код ЄДРПОУ 14305909) (надалi -Банк) про переобрання у 2019 роцi Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа володiє 41 простою iменною акцiєю Товариства (0,001130% вiд статутного
капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 4,10 грн.). У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 25.04.2018 року.
25.04.2019

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Власенко Тетяна
Андрiївна

н/в

0

Зміст інформації:
25.04.2019 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче
акцiонерне товариство "ВНДIкомпресормаш" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство), вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Власенко Тетяни Андрiївни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку
iз вимогою обслуговуючого банку - Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Лєскова, буд. № 9, код ЄДРПОУ 14305909) (надалi -Банк) про переобрання у 2019 роцi Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 07.05.2018 року.
25.04.2019

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Кирик Григорiй
Васильович

н/в

0

Зміст інформації:
25.04.2019 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче
акцiонерне товариство "ВНДIкомпресормаш" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство), вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Кирик Григорiя Васильовича. Повноваження посадової особи припинено у
зв'язку iз вимогою обслуговуючого банку - Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул.
Лєскова, буд. № 9, код ЄДРПОУ 14305909) (надалi -Банк) про переобрання у 2019 роцi Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 25.04.2018 року.
25.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Жарков Павло Євгенович

н/в

0.001130

Зміст інформації:
25.04.2019 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче
акцiонерне товариство "ВНДIкомпресормаш" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство), вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Жаркова Павла Євгеновича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання
нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа володiє 41 простою

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

iменною акцiєю Товариства (0,001130% вiд статутного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 4,10 грн.). У посадової особи вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа
обiймала наступнi посади: перший вiце-президент Концерну «НIКМАС», голова Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акцiонером
Товариства.
25.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Власенко Тетяна
Андрiївна

н/в

0

Зміст інформації:
25.04.2019 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче
акцiонерне товариство "ВНДIкомпресормаш" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi Товариство), вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Власенко Тетяну Андрiївну. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання
нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: вiце-президент Концерну «НIКМАС», член Наглядової ради Товариства.
Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код
ЄДРПОУ 40720879, є власником 3 248 589 простих iменних акцiй Товариства (89,597883% вiд статутного капiталу Товариства, номiнальною
вартiстю 324 858,00 грн.).
25.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Кирик Григорiй
Васильович

н/в

0

Зміст інформації:
25.04.2019 року, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче
акцiонерне товариство "ВНДIкомпресормаш" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi -

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Товариство), вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Кирик Григорiя Васильовича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання
нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: президент Концерну «НIКМАС», член Наглядової ради Товариства. Посадова
особа є представником акцiонера - ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ
40720879, є власником 3 248 589 простих iменних акцiй Товариства (89,597883% вiд статутного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю
324 858,00 грн.).
25.04.2019

обрано

Голова
Наглядової
ради

Жарков Павло Євгенович

н/в

0.001130

Зміст інформації:
25.04.2019 року, на пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче акцiонерне товариство
"ВНДIкомпресормаш" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалi - Товариство), вiдбулись
наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
- обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Жаркова Павла Євгеновича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання
Голови Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа володiє 41 простою iменною
акцiєю Товариства (0,001130% вiд статутного капiталу Товариства, номiнальною вартiстю 4,10 грн.). У посадової особи вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: перший вiце-президент Концерну «НIКМАС», голова Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства.

